Olsztyn-Gutkowo 2018r.
VII Sportowe Zawody Rodzinne w Strzelaniach Parkurowych
Termin rozegrania zawodów: 30-06-2017 o godz. 8:30
Miejsce rozegrania zawodów: Strzelnica Myśliwska Olsztynie –Gutkowo
Organizatorzy zawodów:
Zarząd Okręgowy PZŁ w Olsztynie, Komisja Strzelecka przy ZO PZŁ w Olsztynie,
Patronat:
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
REGULAMIN ZAWODÓW
Uczestnicy zawodów: Przewidziano 4 klasyfikacje: zespoły rodzinne, indywidualna wśród
rodzin, indywidualna kobiet oraz indywidualna wśród gości. W klasyfikacji zespoły rodzinne
będą ujęte zespoły złożone z co najmniej 3 zawodników złączonych więzami rodzinnymi .
Dopuszczalne jest nie tylko pokrewieństwo w linii prostej ( dziadek, ojciec, syn,) lecz
również w linii bocznej (bracia, siostry, kuzyni), powinowaci ( zięć, synowa) oraz oczywiście
małżeństwa. Zespół rodzinny mogą tworzyć zawodnicy z różnych kół łowieckich oraz
zawodnicy indywidualni bądź niestowarzyszeni (przykładowo dwaj bracia z koła łowieckiego
oraz zięć – niestowarzyszony). Członkowie rodzin będą mieli obowiązek udokumentowania
więzów rodzinnych.
W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów strzeleckich mający pozwolenie na broń
gładko lufową, mogą być również członkiem zespołu rodzinnego.
Warunki uczestnictwa: warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zgłoszenie
swojego udziału do dnia 27.06.2018r. w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Olsztynie.
Maksymalną liczbę startujących zawodników – 120 osób. Przy zgłoszeniu większej liczby
uczestników od ustalonego limitu o wpisaniu na listę zawodników decyduje kolejność
zgłoszeń.
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
Zarząd Okręgowy Olsztyn ul. Leśna 8, 10-173 Olsztyn
tel. 089 535 15 56 fax 089 527 97 52 e-mail: zo.olsztyn@pzlow.pl
Biuro ZO PZŁ czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Opłatę w wysokości 90,00 zł./os. Należy wpłacić na konto ZO PZŁ Olsztyn nr :
WBS Jonkowo 59 8857 0002 3001 0100 0954 0001 do dnia 04-07-2017r.
Uwaga:
- Ze względów organizacyjnych start w zawodach będą mieli zapewnieni tylko Ci którzy
dokonają wcześniejszej wpłaty na podane wyżej konto.
- Lista zawodników będzie podana na stronie www.pzlolsztyn.pl
- prosimy o wcześniejszy przyjazd zawodników celem potwierdzenia swojej obecności w
biurze zawodów.
Program zawodów
1. Rozpoczęcie zawodów o godz. 8:30.
2. Rozpoczęcie konkurencji na wszystkich osiach o godz. 9.00 wg harmonogramu strzelań.
3. Konkurencje zawodów.
3.1. Strzelanie do rzutków na polu Nr 1 (bażant)– 20 rzutków strzelanych z pięciu stanowisk;
rzutki pojedyncze i dublety. Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100.

- w dubletach na polu Nr 1 , pierwszy rzutek na komendę „daj” a drugi po strzale do
pierwszego,
3.2. Strzelanie do rzutków na polu Nr 2 (krąg myśliwski) – 20 rzutków strzelanych z pięciu
stanowisk; rzutki pojedyncze i dublety. Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100.
- w dubletach na polu Nr 2 , pierwszy rzutek na komendę „daj” a drugi po strzale do
pierwszego,
3.3. Strzelanie do rzutków na polu Nr 3 (oś myśliwska)– 20 rzutków strzelanych z pięciu
stanowisk; rzutki pojedyncze i dublety. Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100.
- dublety na polu Nr 3 – podane dwa rzutki jednocześnie na komendę „daj”
3.4. Strzelanie do rzutków na polu Nr 4 – 20 rzutków strzelanych z pięciu stanowisk; rzutki
pojedyncze i dublety. Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100.
- w dubletach na polu Nr 4 , pierwszy rzutek na komendę „daj” a drugi po strzale do
pierwszego.
Max liczba punktów do zdobycia - 400
Zasady rozgrywania zawodów
1. Zwycięzcą zawodów zostaje drużyna, która uzyska największą liczbę punktów która będzie
sumą 3-ch najlepszych wyników członków rodziny łącznie na polach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4.
1.1.. W przypadku uzyskania przez drużyny równej ilości punktów, zostanie rozegrany
pomiędzy nimi baraż według zasad ustalonych przez Sędziego Głównego zawodów.
2. Zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej „rodzin” zostaje zawodnik, który uzyska
największą liczbę punktów która będzie sumą wyników uzyskanych na polach Nr 1, Nr 2,
Nr 3, Nr 4.
2.1. W przypadku uzyskania przez zawodników równej ilości punktów, zostanie rozegrany
pomiędzy nimi baraż według zasad ustalonych przez Sędziego Głównego zawodów.
3. Zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej „dian” zostaje zawodniczka, która uzyska
największą liczbę punktów która będzie sumą wyników uzyskanych na polach Nr 1, Nr 2,
Nr 3, Nr 4.
3.1. W przypadku uzyskania przez zawodniczki równej ilości punktów, zostanie rozegrany
pomiędzy nimi baraż według zasad ustalonych przez Sędziego Głównego zawodów.
4. Zwycięzcą w klasyfikacji indywidualnej „gości” zostaje zawodnik, który uzyska
największą liczbę punktów która będzie sumą wyników uzyskanych na polach Nr 1, Nr 2,
Nr 3, Nr 4.
4.1. W przypadku uzyskania przez zawodników równej ilości punktów, zostanie rozegrany
pomiędzy nimi baraż według zasad ustalonych przez Sędziego Głównego zawodów.
5. Ocena trafień:
5.1. za każdy trafiony rzutek, również w dublecie zdobywa się 5 pkt.,
5.2. w dubletach można strzelać tylko raz do jednego z rzutków,
5.3. ocena trafienia rzutka nie może być przez zawodnika kwestionowana i należy do
wyłącznej decyzji sędziego stanowiskowego,
5.4. wszystkie wątpliwości będą rozstrzygane przez sędziego stanowiskowego tak aby
zawodnik czuł się usatysfakcjonowany,
5.5. powtórzenie rzutków następuje tylko w sytuacji gdy, rzutek ukazał się przed komendą
„daj”, wyszedł uszkodzony lub po komendzie „daj”, nie ukazał się w ogóle, broń nie została
odbezpieczona lub był niewypał,
6. Do strzelań rzutków można używać śrutu o średnicy do 2,5 mm i naważce do 28g.
7. Organizator nie zapewnia zawodnikom broni i amunicji. Broń zawodników musi być
sprawna technicznie.
8. Zaleca się stosowanie ochronników słuchu i okularów bezpieczeństwa.

9. Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy i
bezwzględnie go przestrzegać.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły zawodów w przypadku
wystąpienia okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć.

Nagrody i klasyfikacja w ramach startujących rodzin:
I miejsce drużynowe rodziny:
- Oryginalny Puchar Przechodni+ medale dla 3 reprezentantów.
II miejsce rodziny:
- Puchar + medale dla 3 reprezentantów.
III miejsce rodziny:
- Puchar + medale dla 3 reprezentantów.
I miejsce indywidualnie wśród członków zespołów rodzinnych:
- Oryginalny Puchar Przechodni +medal.
II miejsce indywidualnie:
- puchar + medal
III miejsce indywidualnie:
- puchar + medal
I miejsce indywidualnie wśród kobiet :
- Oryginalny Puchar Przechodni +medal.
- puchar + medal.
II miejsce indywidualnie:
- puchar + medal.
III miejsce indywidualnie:
- puchar + medal.

Nagrody:
- strzelba (y) – minimum jedna
(do rozlosowania wśród uczestników zawodów biorących udział w klasyfikacjach
rodzinnych)
Klasyfikacja w ramach startujących „gości” (tu osoby nie będące w zespołach rodzinnych):
I miejsce indywidualnie „goście”:
- Oryginalny Puchar Przechodni +medal.
II miejsce indywidualnie:
- puchar + medal
III miejsce indywidualnie:
- puchar + medal

Nagrody: (do rozlosowania wśród wszystkich biorących udział uczestników zawodów
również „gości” oraz publiczności.)

- różne cenne nagrody

(Na nagrody i pamiątki przeznaczamy ponad 20.000 PLN)
Uwaga: losowanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów, będą one
losowane wśród uczestników którzy będą obecni na zakończeniu.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły zawodów z przyczyn obiektywnych.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach.
Do zobaczenia na strzelnicy.
Darz Bór!

